
Mälarhusens Villaägareförening 

Protokoll från årsmötet den 23/7 2013 på Fotbollsplanen kl 16.00.

§ 1. Pernilla Halldin valdes att leda årsmötesförhandlingarna.

§ 2. Kristina Håkansson valdes till sekreterare för årsmötet, närvarolista upprättades.

§ 3. Till justeringspersoner valdes. 
Pierre Olofsson
Henrik Olsson

§ 4. Konstaterades att mötet var behörigen utlyst.

§ 5. Ordförande Pernilla Halldin föredrog årsberättelse (se bifogad årsberättelse) som godkändes 
av årsmötet. Revisionsberättelse föredrogs av Ingvar Ekdahl

§ 6. Ansvarsfrihet för styrelsen beviljades för det gångna året.

§ 7. Till ordförande på 2 år valdes Johan Mattsson.

§ 8. Till ordinarie styrelseledamöter valdes på två år:
Evert Håkansson Omval
Bo Nilsson Omval
Kristina Håkansson Omval

Till ordinarie styrelseledamot valdes på ett år:
Dan Schulz Omval

Till styrelsesuppleanter valdes på ett år: 
Henrik Olsson,  Omval
Mattias Karlkjell Omval

§ 9. Till revisor valdes på ett år:
Ingvar Ekdahl Omval 
till revisorsuppleant valdes på ett år:
Staffan W Holm Omval
 

§ 10 Till valnämnd valdes på ett år: 
Pierre Olofsson Omval 
Finn Madsen Omval
Joakim Håkansson Omval
Sofie Käll Erasmie Omval
Pernilla Lindörn Prabert Nyval

§ 11. Årsmötet beslutade att årsavgiften från och med 2014 höjs med 50 kronor till 200 kronor 
per hushåll.

§ 12. Övriga frågor.
Slyröjning på stranden. Styrelsen har undersökt vilka möjligheter det finns för att göra en insats 
för bevarandet av det öppna klitterlandskapet och under vintern haft kontakt med bl a 
Länsstyrelsen och Sandby Åldermannagille. För att kunna gå vidare krävs att föreningen 
lämnar in en ansökan om avverkning. Årsmötet beslutade att styrelsen ska gå vidare med en 
sådan ansökan.



Spången ner till stranden. Styrelsen ska kontakta kommunen om att spången inte uppfyller 
kraven för att stranden ska vara lättillgänglig.

Hundar och hundbajs. Årsmötet beslutade att med hjälp av detta protokoll påminna om 
hundförbudet på stranden under perioden 1 juni till 31 augusti och att uppmana alla hundägare 
att plocka upp efter hunden.

Sist men inte minst framfördes ett tack till avgående ordförande Pernilla Lindörn Prabert, som 
under flera år med stort engagemang lett föreningen.

§ 13. Ordförande tackade mötesdeltagarna och avslutade årsmötet.

Mälarhusen 23/7 2013

Kristina Håkansson, Sekreterare Pernilla Halldin, Ordförande

Justeringspersoner

Pierre Olofsson Henrik Olsson 


